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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
Milí čitatelia, drahí
Jacovčania a návštevníci našej obce.
Od posledného vydania hlásnika prešiel
zaujímavý polrok a dolu Chocinou
pretieklo veľa vody. Zažili sme veľmi
zvláštne a turbulentné obdobie.
Po vianočnom pokoji prišlo predvolebné a volebné obdobie, následne
formovanie novej slovenskej vlády
a do toho vstúpil neviditeľný nepriateľ,
koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Zrazu sa život na svete,
na Slovensku i v našej obci akoby úplne
zastavil. Zmenilo nám život a plány
a to doslova. Obmedzila sa doprava,
ekonomická činnosť ľudí, klesala
spotreba v obchodoch s výnimkou
potravín, hygieny a zdravotníctva.
Veľkým pozitívom daného stavu bolo
čistenie ovzdušia, menej skleníkových
plynov a smogu vo svete. Dokonca aj
náboženský život sa akoby stiahol do
ústrania. Od 13. 3. 2020 sme uzatvorili
školy a školské zariadenia, následne
aj športoviská, verejné priestranstvá
a ľudia mali viacej času venovať sa
svojim blízkym a príbuzným. Z dôvodu
obmedzení krízového štábu a vlády
SR sa nemohli uskutočniť viaceré
kultúrne podujatia, najmä Deň matiek
a Stavanie mája. Dovoľte aspoň takto,
prostredníctvom obecných novín, naše
drahé mamičky a babičky, poďakovať
vám za neustávajúcu starostlivosť
a obetovanie sa za svoje rodiny.
Verím, že príde čas, keď budeme môcť
pripraviť spolu s členmi kultúrnej
komisie posedenie pre Vás.
Pre zachovanie zdravia našich občanov

a na základe opatrení hlavného hygienika SR sa neuskutočnila tento rok ani
tradičná Jacovská vareška a hodová
slávnosť bude obmedzená, ale veríme,
že deti sa budú môcť vyšantiť aspoň na
kolotočoch.
Vládou vyhlásená mimoriadna situácia
v súvislosti s ohrozením verejného
zdravia ochorením COVID-19 priniesla
so sebou aj veľa nečakaných výdavkov
z rozpočtu obce, ale zároveň došlo
aj ku kráteniu podielových daní
v priemere o 10 % v mesiacoch apríl,
máj a jún. Napriek tomu sme našim
občanom zakúpili a s pomocou
poslancov doručili do jednotlivých
domácností ochranné rúška. Okrem
toho zamestnanci obecného úradu
poskytli možnosť zabezpečiť nákupy
pre starších a osamelých občanov.
Pred otvorením školy a školských
zariadení sme zakúpili ochranné
a dezinfekčné prostriedky pre učiteľov
a zamestnancov školy, školských
zariadení a deti, taktiež na dezinfekciu
ihrísk a obecného úradu. Pani riaditeľka
spolu s upratovačkami všetko pripravili
tak, aby sa deti mohli po 11 týždňovej
prestávke vrátiť do školy, za čo im
vyslovujem jedno veľké ďakujem za ich
námahu a starostlivosť.
Aj napriek pandémií sa rozvoj obce
nezastavil. Pokračuje úprava budov
v areáli školy, po zrekonštruovaní
družiny a vybudovaní kotolne a ústredného kúrenia, výmene palubovky
v telocvični, chceme rekonštruovať
a zatepliť strechu telocvične, na ktorú
sme začiatkom roka dostali finančné
prostriedky. Ďalej chceme dokončiť
vybudovanie polytechnickej učebne

a modernizáciu chemickej učebne v ZŠ
Jacovce.
V areáli futbalového ihriska sa
v marci vybudoval automatický
zavlažovací systém, na ktorý získala
TJ Družstevník Jacovce finančnú
dotáciu zo Slovenského futbalového
zväzu. Uskutočnila sa rekonštrukcia
tenisového ihriska v areáli ZŠ.
Financované to bolo formou dotácie
z Úradu vlády SR a časť peňazí nám
darovali viacerí podnikatelia, za čo
im ďakujem. Aj toto zrekonštruované
tenisové ihrisko bude zabezpečené
novým kamerovým systémom, ktorý sa
rozširuje z poskytnutej dotácie. Kamery
budú doplnené aj na iné objekty. Ďalej
sa pripravuje rekonštrukcia chodníka
na Bedzianskej ulici a projekt „Podpora
biodiverzity - Zelené obce Slovenska“
nám umožní skrášlenie centrálnej zóny
obce a cintorína.
Všetkých nás táto doba naučila
prijímať aj veci, na ktoré sme neboli
zvyknutí. Som veľmi rád, že sme to
zvládli prekonať bez ujmy na zdraví
a životoch. Všetci dúfame, že to
najhoršie máme za sebou, teraz sa však
musíme popasovať s následkami tejto
pandémie.
Prajem Vám, milí spoluobčania, do
nasledujúceho letného obdobia, aby
ste načerpali energiu v našej krásnej
prírode a tak prekonali toto obdobie.
Chcem Vám na záver všetkým popriať
pokojné, ničím nerušené letné
obdobie a nech nás všetkých choroby
obchádzajú.
Váš starosta Jaroslav Božik
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ÚSPEŠNE UKONČENÉ A PRIPRAVOVANÉ PROJEKTY V NAŠEJ OBCI
„WIFI pre Teba“

Budovanie kamerového systému

Obec začiatkom roku 2020 podala žiadosť o nenávratný
finančný príspevok na Úrad podpredsedu vlády
Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako
Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program
Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 v súlade
s vyhlásenou výzvou na predkladanie Žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku so zameraním na
podporu „WIFI pre Teba“, v ktorej sme boli úspešní a žiadosť
bola schválená v mesiaci apríl 2020 rozhodnutím o schválení
Žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
s maximálnou výškou 15 tis. €. V rámci výzvy bude osadená
nová optika a prístupové body (wifi vysielače) v počte
10 ks na verejných priestranstvách (externé body): Obecný
úrad, Zdravotné stredisko a Detské ihrisko, Námestie obce,
Futbalový štadión, Areál Základnej školy, Areál Telocvične,
Cintorín, Autobusová zastávka Mlyn, Autobusová zastávka
ul. Kuzmická, budova bývalej Drobnej prevádzky. Hlavnou
výhodou pre našu obec bude nová optika, obyvatelia budú
môcť využiť internet od nového poskytovateľa, prevádzka,
internet a servis bude zdarma a v neposlednom rade sa zvýši
atraktivita obce z pohľadu obyvateľov a návštevníkov. Obec
do budúcna plánuje rozšírenie bezplatných wifi zón.

V mesiaci máj sme dokončili ďalšiu časť kamerového
systému v obci Jacovce. Dotácia nám bola poskytnutá zo
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na zabezpečenie
úloh prevencie kriminality. Poskytovateľom dotácie je
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad
Nitra. Bolo nainštalovaných ďalších 5 kamier. Celkovo
obec monitoruje 22 kamier umiestnených na verejných
priestranstvách: parkovisko obecného úradu, vstup na
obecný úrad, centrum obce, hlavná cesta v centre obce smer
na Tovarníky a smer na Prašice, telocvičňa, multifunkčné
ihrisko, Základná škola, Školský klub detí, nové tenisové
ihrisko, Materská škola, Zdravotné stredisko s detským
ihriskom, Zberný dvor, Futbalový štadión, vstupy na cintorín,
Dom smútku. Obec aj naďalej bude využívať možností
získania dotácii na budovanie kamerového systému z dôvodu rozšírenia podmienok pre zníženie výskytu kriminality
a protispoločenskej činnosti a tým prispievať k zvýšeniu
istoty, bezpečnosti a spokojnosti občanov a návštevníkov
obce. Realizácia projektu kamerového systému v obci
vychádza z nutnej potreby skvalitniť služby ochrany života,
zdravia a majetku obyvateľov a majetku obce.

Oprava tenisového ihriska
Ďalším úspešne ukončeným a zúčtovaným projektom
bola oprava tenisového ihriska v areáli Základnej školy.
Obec využila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie v programe „Podpora rozvoja športu“ z Úradu
vlády Slovenskej republiky. Veľká vďaka patrí aj sponzorom,
ktorí nemalou čiastkou prispeli k tomu, aby sme opravu
tenisového ihriska mohli realizovať. Na 11. zasadnutí
obecného zastupiteľstva bol schválený Prevádzkový
poriadok tenisového ihriska, ktorý je uverejnený na webovej
stránke obce a na informačnej tabuli pri tenisovom ihrisku.
Návštevník tenisového ihriska je povinný sa pri vstupe na
tenisové ihrisko zoznámiť s týmto prevádzkovým poriadkom.
Ceny za prenájom tenisového ihriska boli stanovené
nasledovne: bežný prenájom: 8,00 €/1 hod., deti a mládež
do 18 r. 3,00 €/1 hod. a dospelí z obce Jacovce 5,00 €/1 hod.

Odstránenie vlhkosti severného
obvodového múru na obecnom úrade
a zlepšenie technického stavu verejného
osvetlenia
Obci bola poskytnutá dotácia na základe žiadosti
z Ministerstva financií Slovenskej republiky na čiastočnú
úhradu výdavkov akcie „Odstránenie vlhkosti obvodovej
steny na obecnom úrade". Vlhkosť severného obvodového
múru na obecnom úrade je v rozsiahlom štádiu, vychádza
z pivničných priestorov smerom na prízemie obecného
úradu, kde sú kancelárie zamestnancov úradu. V pivničných
priestoroch sa nachádza archív registratúrneho strediska
a sklady, čo si vyžaduje nevyhnutné odstránenie vlhkosti.
Realizácia prebehne v tomto roku. Zároveň obec podala
tento rok ďalšiu žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti
Ministerstva financií Slovenskej republiky na zlepšenie
technického stavu verejného osvetlenia – rekonštrukcia
a modernizácia – 1. etapa. V rámci prvej etapy sa plánuje
výmena pôvodných svietidiel – svetlených zdrojov za nové,
technicky vyspelejšie, energeticky menej náročné svietidlá
na ulici Májovej (hlavná cesta cez obec Jacovce), na ktorej
sa nachádza 65 svetelných zdrojov, ktoré sú energeticky
náročné, zastarané, s nedostatkami z pohľadu noriem STN
a neposkytujú dostatočné parametre osvetlenia. Žiadosť
je podaná a bude predmetom schvaľovacieho procesu na
Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Skvalitnenie knižného fondu
v obecnej knižnici
Obec v súlade s výzvou Fondu na podporu umenia na akvizíciu knižníc podala tento rok žiadosť o finančnú podporu na
skvalitnenie knižného fondu v obecnej knižnici v Jacovciach.
Zámerom a cieľom projektu je rozšírenie knižného fondu
v obecnej knižnici a tým prispieť k uspokojovaniu potrieb
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čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a k možnosti
rozšírenia využitia voľného času detí, mládeže a dospelých.
Obecná knižnica sa nachádza v obecných priestoroch
školskej družiny pri Základnej škole s materskou školou
v Jacovciach. Knižnica poskytuje služby širokej verejnosti
a najmä deťom, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku.
Žiadosť je podaná a bude predmetom schvaľovacieho
procesu.

Rekonštrukcia a zateplenie strechy
na telocvični
Okresný úrad Nitra, odbor školstva v Nitre obci Jacovce na
základe žiadosti pridelil finančné prostriedky na riešenie
havarijnej situácie pod názvom: „Rekonštrukcia a zateplenie
strechy na telocvični“ pri Základnej škole. Realizácia bude
prebiehať v tomto roku.

Zelené obce Slovenska
Samospráva našej obce sa už niekoľko rokov kontinuálne
potýka s úbytkom počtu stromov na svojom území
a z uvedeného dôvodu sme využili tento rok možnosť
poskytnutia podpory zo Slovenskej agentúry životného
prostredia ako odbornej organizácie Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky, v rámci národného projektu – Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry
v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska. Predmet
podpory je viazaný na zachovanie a obnovu biodiverzity
a ekosystémov a služieb, prostredníctvom realizácie, obnovy
a budovania zelenej infraštruktúry na základe schválenej
žiadosti o poskytnutie podpory, ktorej súčasťou je realizačný
projekt výsadby. Obnova a budovanie zelenej infraštruktúry
sa v národnom projekte Zelené obce viaže na realizáciu
vegetačných prvkov vo vymedzenom priestore – mimo
chránených území (v obci Jacovce – v zastavanom území
obce). Obec v spolupráci s autorom realizačného projektu –
odborne spôsobilou osobou podľa § 55 Zák. č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
navrhla dve zóny na výsadbu a to: plochu z vonkajšej
strany oplotenia cintorína, kde sú v súčasnosti vysadené už
prerastené a prestarlé ruže šípové a plochu – zelené pásy,
resp. ostrovčeky zelene popri cestnej komunikácii na ulici
Májovej (smer od Tovarník – pravá strana, až po odbočku na
miestny cintorín). Projektovým zámerom je oživiť priestor
pri miestnom cintoríne vysadením sadeníc Tisu obyčajného
(Taxus baccata), ktorý má vajcovitý tvar a veľmi dobre znáša
rez, čo sa v našom prípade uplatní pri zámere upravovať túto
zeleň do vyhovujúceho tvaru. Sadenice hlohu obyčajného
(Crataegus laevigata) a hlohu jednosemenného (Crataegus
monogyna) sú navrhované na výsadbu do zelených pásov
popri cestnej komunikácii na ulici Májovej. Drevina je
nenáročná na pôdne podmienky, dobre rastie a vyhovuje
jej slnečné stanovište. Kvety hlohu obyčajného sú biele
a hlohu jednosemenného sú ružové. Plody sú sýtočervené
guľaté malvice. Dreviny vysadené na týchto plochách
budú plniť klimatickú funkciu, kedy dreviny vplývajú na
mikroklímu prostredia, napríklad znižovaním výparu z pôdy,
zvyšovaním relatívnej vzdušnosti vlhkosti, zvyšovaním
kondenzácie vodných pár, zmierňovaním teplotných
extrémov, priaznivým pôsobením na prúdenie vzduchu,
zachytávaním prachu a v neposlednom rade budú plniť
funkciu ekologickú (hniezdenie a obživa pre množstvo
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vtákov a pod.). V prípade, že obec bude úspešná a bude
spĺňať všetky normy existujúce a plánované inžinierske siete,
ochranné pásma, atď., odborníkov na výsadbu zabezpečí
Slovenská agentúra životného prostredia. Obec v blízkej
budúcnosti plánuje po výsadbe navrhovanej zelene na týchto
zelených pásoch realizovať aj rozšírenie (doplnenie) vjazdov
do domov a to doplnením zatrávňovacej dlažby v týchto
zelených pásoch, z dôvodu jednotného riešenia daného
územia. Zvolené miesta realizácie sú zaujímavé už len z toho
dôvodu, že výsadba určite poteší oko všetkých našich občanov
a návštevníkov a taktiež ľudí, prechádzajúcich cez našu obec.
Projekt by mal slúžiť všetkým, ktorí majú radi prírodu a všetko
živé a krásne. Hlavnou prioritou obce a cieľom je zlepšovať
zdravé životné prostredie a zlepšovať estetický vzhľad obce
Jacovce. V prípade, že uvedené navrhnuté miesta na výsadbu
nebudú spĺňať požadované normy, realizačný projekt bude
upravený na iné lokality, vhodné na výsadbu zelene. Žiadosť
je podaná a bude predmetom schvaľovacieho procesu.
Vizualizácia plôch výsadby:

Zriadenie polytechnickej učebne
a modernizácia chemickej učebne
v zakladnej škole
Tento rok by sme mali úspešne ukončiť projekt, ktorý bol
finančne podporený z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja, z operačného programu IROP. Poskytovateľom podpory je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre IROP. Realizácia
projektu rieši budovanie a zlepšenie technického vybavenia
odbornej učebne polytechniky a odbornej učebne chémie
v Základnej škole v Jacovciach prostredníctvom materiálovo - technického vybavenia a obstarania polytechnickej
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a modernizáciu chemickej učebne a stavebno – technických
úprav. Materiálovo – technické vybavenie učební
polytechniky a chémie mobilnými pracoviskami pre žiakov
a učiteľov, skrine, katedry a stoličky, didaktické pomôcky
a ďalšie komponenty, nevyhnutné na plnohodnotné
využívanie učební, sú hlavnými aktivitami tohto projektu
a ich realizácia zlepšila vybavenie základnej školy pri
poskytovaní vzdelávacieho procesu.
Obec
intenzívne- pracuje
na tom, aby sa chodník na ulici KuzCHODNÍK
UL. KUZMICKÁ
mickej
stal
realitou.
Momentálne
je sa
tento
projekt
v štádiu,
Obec intenzívne pracuje na tom, aby
chodník
na ulici
Kuzkedy
čakáme
na
vydanie
stavebného
povolenia
a
následne
mickej stal realitou. Momentálne je tento projekt v štádiu,
sa budeme
s týmto
zámerom a uchádzať
kedy
čakáme na
vydaniepripraveným
stavebného povolenia
následne
sa
budeme svýzve
týmto
zámerom
uchádzať
v konkrétnej
na pripraveným
získanie finančných
prostriedkov,
vaby
konkrétnej
na získanie
finančných
prostriedkov,
sme mohlivýzve
naše úsilie
zrealizovať
a občanom
ponúknuť
aby
sme
mohli
naše
úsilie
zrealizovať
a
občanom
ponúknuť
plnohodnotný chodník popri ulici Kuzmickej, zatiaľ
v prvej
plnohodnotný
chodník
popri
ulici
Kuzmickej,
zatiaľ
prvej
etape po zastávku na ulici Slobody. Nie je pravdou,v že
by
etape
po
zastávku
na
ulici
Slobody.
Nie
je
pravdou,
že
by
obec nekonala a nechcela vybudovať chodník pre svojich
obec nekonala a nechcela vybudovať chodník pre svojich
občanov, všetko je to ale náročný proces, od projektovej
občanov, všetko je to ale náročný proces, od projektovej
dokumentácie,
dokumentácie, cez
cez námietky
námietky zúčastnených
zúčastnených strán,
strán, ktoré
ktoré je
je
potrebné
zapracovať,
čím
sa
celý
proces
značne
predlžuje.
potrebné zapracovať, čím sa celý proces značne predlžuje.
Teraz
Teraz sme
sme však
však už
už na
na najlepšej
najlepšej ceste
ceste priblížiť
priblížiť sa
sa kk realizácii
realizácii
projektu.

OBNOVA CHODNÍKA NA UL.
BEDZIANSKEJ V JACOVCIACH
V súlade s výzvou MAS SOTDUM (Miestna akčná
skupina – Spoločenstvo obcí Topoľčiansko duchonského
mikroregiónu), operačný program – Program rozvoja vidieka
2014 – 2020 Úradu podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu bola podaná žiadosť o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku na obnovu chodníka
na ul. Bedzianskej (pravá strana od ul. Hlbokej smerom
k Zariadeniu sociálnych služieb sv. Marty). Chodník je
existujúci, ale v dezolátnom stave. Cieľom projektu je
prostredníctvom rekonštrukcie obecného chodníka smerujúceho do centra obce zlepšiť bezpečnostnú situáciu na
miestnych peších komunikáciách, skvalitniť pohyb občanov,
dosiahnuť oživenie obce zlepšením a skvalitnením stavu
verejnej infraštruktúry. Žiadosť je podaná a bude predmetom schvaľovacieho procesu.
Obec neustále sleduje aktuálne výzvy na predkladanie
projektových zámerov obce financovaných z eurofondov,
dotácií a z iných grantov v aktuálnom programovom období
a v rámci možností sa zapája a využíva všetky mechanizmy
prínosné pre našu obec.
(MP)

ÚRADNÉ HODINY NA OBECNOM ÚRADE V JACOVCIACH

Obecný úrad od piatka 13. 3. 2020 do
30. 4. 2020 v súvislosti s predchádzaním
vzniku a šíreniu prenosného ochorenia – novým koronavírusom COVID-19
a z dôvodu zníženia priameho kontaktu medzi zamestnancami úradu
a klientmi mal zrušené úradné hodiny.

Všetky podania bolo možné zasielať
poštou, elektronicky alebo osobne
prostredníctvom
schránky,
ktorá
je umiestnená pred vchodom do
budovy obecného úradu. Potrebné
informácie boli klientom podávané
telefonicky alebo písomne. Klienti
obecného úradu pochopili celkovú
situáciu a prispôsobili sa opatreniam,
ktoré sme museli ako úrad dodržať.
Situácia poľavila v mesiaci máj, kedy
za prísnych hygienických opatrení
obecný úrad vybavuje klientov vo
svojich zvyčajných úradných hodinách
s tým, že klienti sú vybavovaní po
jednom, je im zmeraná teplota,
dezinfikujú si ruky a čakajú vo vestibule

na vybavenie. Klienti pred vstupom do
obecného úradu by mali medzi sebou
dodržiavať dvojmetrový odstup. Všetky
potrebné informácie pre klientov
obecného úradu sú k dispozícii na
vstupných dverách obecného úradu.
Aj keď nevieme celkom eliminovať
netrpezlivosť niektorých klientov,
môžeme skonštatovať, že väčšina
klientov sa správa veľmi zodpovedne.
Našim cieľom je zabrániť prenosu tohto
ochorenia a následne tak ďalšiemu
šíreniu ochorenia v populácii. Napriek
tomu, že sa uvoľňujú prijaté opatrenia,
sme ešte opatrní a len dúfame, že
druhá vlna pandémie nepríde.
(MP – zástupca zamestnancov obecného úradu)

ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA POČAS COVID–19
Krízová situácia nás v mesiaci máj donútila
uskutočniť 11. rokovanie obecného
zastupiteľstva za prísnych hygienických
opatrení v súlade s vydanými Opatreniami
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného
zdravia. Rokovanie sa nekonalo tradične
v zasadačke na obecnom úrade
v Jacovciach, ale vo väčších priestoroch
jedálne Poľnohospodárskeho družstva
Prašice, sídlo Jacovce. Epidemiologické
požiadavky na rokovanie obecného
zastupiteľstva boli v tom, že poslanci,
pracovníci obecného úradu, ale aj verejnosť
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museli dodržať vzdialenosť osobného
kontaktu od osoby minimálne 2 metre
a hlavne bola uprednostnená ochrana
verejného zdravia. Prispôsobili sme
sa celkovej situácii, ktorú sme museli
ako úrad dodržať. Myslíme si, že sme
to zvládli dobre, za čo patrí vďaka
aj Poľnohospodárskeho družstvu za
poskytnutie priestorov. Mimoriadny
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charakter súčasnej situácie nás núti
do budúcna akceptovať možnosť
rokovania obecného zastupiteľstva
prostredníctvom
videokonferencie,
diaľkového sledovania alebo on-line
rokovania. Počas krízovej situácie
obecný úrad zverejňoval predpísaným
spôsobom na webovej stránke
obce všetky potrebné dokumenty

ohľadom obecného zastupiteľstva,
vrátane zvukového záznamu. Fyzická
prítomnosť poslancov obecného
zastupiteľstva, pracovníkov obecného
úradu a verejnosti je ale to, na čo sme
zvyknutí a je to najlepší a najideálnejší
spôsob stretávania sa predstaviteľov
obce s verejnosťou.
(MP)

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA POČAS PANDÉMIE V NAŠEJ OBCI
Tak ako celý svet, ani nás
neobišlo
šírenie
nákazy
choroby COVID-19. Táto téma
je v posledných týždňoch
skloňovaná na každom kroku.
Čo sa týka obce – staráme
sa o bezpečnosť a zdravie návštevníkov všetkých
športových ihrísk na území obce
aj zakúpením automatických
stojanov
na
dávkovanie
dezinfekčného roztoku na ruky, či informačnými
tabuľami s pokynmi na dodržiavanie stanovených
nariadení. Aj takto sa obec postavila proti tichému
nepriateľovi, ako je v ostatnom čase koronavírus
nazývaný, s cieľom zamedziť jeho prípadnému šíreniu.
Okrem toho ubezpečujeme všetkých návštevníkov
detských ihrísk, multifunkčného ihriska, či tenisového

ihriska, že priestory sú pravidelne dezinfikované, aby
boli bezpečné pre každého. V pôsobnosti obce sú
aj zariadenia ako škola, školská družina s jedálňou,
materská škola, či knižnica a všetky tieto inštitúcie sú
rovnako zabezpečené všetkými možnými dostupnými
prostriedkami proti šíreniu nákazy a zabezpečeniu čo
najvyššieho hygienického štandardu. Od začiatku sme
prichádzali s pravidelnými aktuálnymi informáciami
prostredníctvom obecného rozhlasu, či zverejňovaním
na webovej stránke obce. Obec sa aj naďalej bude
pokúšať získať finančné prostriedky z vyhlásených
výziev na podporu bezpečnosti a zdravia ohľadne boja
proti tejto novodobej chorobe, aby zabezpečila všetko
potrebné a nemusel byť zaťažovaný rozpočet obce.

ZASE TO NEŠŤASTNÉ PARKOVANIE…
Chceli by sme občanov dôrazne
požiadať, aby neparkovali automobily na verejných priestranstvách,
čím významne bránia v bezpečnom
a plynulom prejazde miestnych
komunikácií. Následne sa hromadia
sťažnosti samotných občanov napr.
na nevyvezený odpad. Avšak treba
sa zamyslieť, že častokrát zberová
spoločnosť
sa
ani
nedostane
k smetným nádobám, resp. ani
nezaregistruje
vyloženú
smetnú
nádobu pomedzi odparkované autá.
Obci je zamedzené plnohodnotne
sa starať o takéto ulice - nie je možné
ich čistiť, v zimných mesiacoch vzniká
problém s ich údržbou. O vážnosti
situácie v prípade potreby prechodu
záchranných zložiek ani nehovoriac.
Pomedzi zaparkované autá je problém
prejsť pešo, s kočíkom, či invalidným
vozíkom, je to vyslovene výzva, najmä
keď sa na ceste objaví protiidúce auto.
Čo sa týka bezpečnosti detí, ktoré
radi využívajú kolobežky, bicykle,
či kolieskové korčule – tá v tomto
prípade určite nie je zachovaná. Asi si
každý uvedomí svoj diel viny, až keď

dôjde k nejakej vážnej kolízii. Buďme
k sebe ohľaduplnejší, veď verejné
priestranstvo, kde patria aj ulice v obci,
majú slúžiť všetkým občanom, koniec
koncov pri každom rodinnom dome
vo vlastnom dvore sa nájde miesto,
kde je možné zaparkovať auto a nie
je potrebné ním zaťažovať prechod
a dopravu na ulici. Parkovanie na
uliciach obmedzuje okrem chodcov
aj ďalších vodičov, ktorí ulicou
prechádzajú.
Nakoniec
na
reguláciu
týchto
jednoduchých a logických pravidiel
nám slúži Všeobecne záväzné
nariadenie (ďalej len „VZN“) č. 7/2016
o verejnom poriadku a životnom
prostredí Obce Jacovce, ktoré je
k dispozícii na webovej stránke
obce. Obsahuje súbor jednoduchých
pravidiel, ktoré by sme mali mať vžité
všetci a tým by sme každý svojím
kúskom prispeli ku krajšiemu prostrediu v našej obci. A toto VZN sa zďaleka
nezaoberá len otázkou parkovania
v obci. Nepekným príkladom parkovania na ulici je v našej obci napr.
ulica Zemianska, kde je tento problém

(HK)
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najvypuklejší a kde sa s následkami
takéhoto neohľaduplného správania
stretávame takmer denne. Podnety
na obecnom úrade sa už dlhodobo
hromadia, čo sa snaží obecný úrad
riešiť individuálne. Tento problém
sa však netýka iba tejto ulice, avšak
je pravda, že práve tu je viditeľný
najviac. V súvislosti s opakovaným
porušovaním
nariadenia
obce
a zákona bude musieť obecný úrad
pristúpiť k vyrubovaniu pokút v zmysle
platného VZN. Doteraz sme sa to snažili
riešiť individuálnymi upozorneniami,
avšak ukazuje sa, že strácajú svoj
význam. Preto, ak sa chcete pokute
vyhnúť, rešpektujte prosím pravidlá,
ktoré by mali byť všeobecne jasné
a zrozumiteľné každému občanovi
nielen pre rešpekt z pokutovania, ale
najmä pre bezpečnosť svoju, svojich
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blízkych, susedov, či priateľov, ale aj
ostatných neznámych ľudí. Okrem
porušovania VZN ide aj porušenia
zákona o cestnej premávke, ktorý sa
touto problematikou zaoberá.
Skôr ako začnú niektorí obyvatelia
namietať, že predsa im priestor pred
ich domami patrí – častokrát sú
spolumajiteľmi pozemku, na ktorom
je vybudovaná miestna komunikácia,
treba mať na zreteli, že za verejné
priestranstvo možno považovať pre
účely vydávania zákazov a príkazov
v legislatívnej pôsobnosti obce
každý priestor, ktorý má podobný
charakter ako námestie, cesty, miestne
komunikácie, či verejná zeleň. Tento
priestor je definovaný aj v spomínanom
všeobecne - záväznom nariadení obce.
Rovnako tak ako obyvatelia očakávajú,
že o jednotlivé ulice bude postarané,

čo sa čistoty, kosenia, vývozu odpadu,
zimnej údržby týka a vtedy svoje
vlastníctvo k ulici neriešia, tak potom
skúsme aj keď ide o parkovanie
a využívanie verejného priestranstva
nepremýšľať v zmysle „veď ten kus
ulice predsa patrí mne a ja si budem
s ním robiť čo ja chcem a parkovať kde
ja chcem“ – lebo aj s týmto názorom
sa bohužiaľ častokrát stretneme.
Z akéhokoľvek vlastníctva vyplývajú
aj povinnosti, nielen práva. Vyzývame
teda všetkých občanov k vzájomnému
rešpektu. Prispejme každý svojím
malým dielikom k vyššej bezpečnosti
v našej obci a ohľaduplnosti medzi
ľuďmi. Každá snaha, ktorá vychádza
od jednotlivca, prispeje k celkovému
úspechu.
(HK)

NEKONEČNÁ TÉMA ODPADU A JEHO SEPAROVANIE
Téma triedenia odpadu v našej obci sa asi stane
nevyčerpateľnou. Napriek úsiliu obecného úradu, ako aj
pracovníka na zbernom dvore, niektorí občania nechcú, alebo nevedia pochopiť, že separovanie je enormne dôležité, ak
samozrejme nechceme za likvidáciu odpadu platiť ešte viac
ako doteraz. Aj tu bohužiaľ platí, že ľudia, ktorí poctivo odpad
separujú, doplácajú potom na tých, ktorí nad dôležitosťou
tohto problému iba hodia rukou. Inak tomu zrejme nebude
ani do budúcna. Uvedené sa samozrejme netýka iba odpadu
ukladaného na zberný dvor, ale aj toho, ktorý je pravidelne
odvážaný z domácností. Radi by sme zhrnuli iba pár bodov,
ktoré by mohli prispieť k tomu, aby sme mali v obci poriadok
a zároveň sa pokúsili znížiť množstvá odpadu resp. lepšie
zhodnotiť jeho následné odovzdanie:

• nádoba so separovanými zložkami odpadu ako sú plasty, papier alebo bioodpad nebudú vyvezené, ani uplatnená reklamácia na vývoz, pokiaľ sa v nádobe nachádza
zložka odpadu, ktorá sem nepatrí. Spätne sa to zisťuje veľmi jednoducho – z takejto nádoby automaticky
existuje fotodokumentácia, ktorá dokladuje dôvod, pre
ktorý nebola nádoba vyvezená,
• ak má občan väčšie množstvo odpadu z plastov alebo
papiera, treba ho uložiť v určený deň zberu pri odpadovú nádobu pred svoju nehnuteľnosť, prípadne

uložiť do akéhokoľvek odpadového vreca. Nie je potrebné zahlcovať zberný dvor, takýto odpad Vám bude
vyvezený, aj keď stojí pri Vašej smetnej nádobe, určenej
na plasty alebo papier,
• vyššie uvedené neplatí pre bioodpad. Ten bude
vyvezený len v množstve, ktoré je možné uskladniť do
smetnej nádoby na to určenej. Pokiaľ vznikne väčšie
množstvo takéhoto odpadu, je potrebné ho vyviezť na
zberný dvor, kde Vám bude odobratý bez poplatku,
• pokiaľ ide o spaľovanie bioodpadu resp. odpadu
zo záhrad - na území obce Jacovce platí všeobecný
zákaz vypaľovania odpadu zo záhrad. Ignorovanie
zákazu sa považuje za porušenie viacerých zákonov –
zákona o odpade, zákona o ochrane prírody a krajiny
a zákona o ochrane pred požiarmi. Nerešpektovanie
sa považuje za priestupok, ktorý býva sankcionovaný.
Vypaľovanie ohrozuje ľudské životy, ničí životné prostredie, zabíja živočíchy a môže spôsobiť škody na majetku. Je dôležité rešpektovať nariadenia vyplývajúce
zo zákona, aby sa bioodpad nespaľoval, ale likvidoval
zákonnými spôsobmi - buď kompostovaním v súkromnom kompostovisku, alebo máme možnosť takýto
odpad uložiť na zberný dvor bezplatne,
• čo sa týka stavebného odpadu, ten je potrebné v našej
obci najviac regulovať, keďže ide o jednu z najdrahších
a najčastejších zložiek odpadu, čo sa ukladania na
skládku týka. Preto je určené množstvo tohto odpadu na
JEDNU DOMÁCNOSŤ v množstve 750 kg na rok. Pri väčších
množstvách je potrebné odvoz riešiť súkromne na
vlastné náklady, pričom obec vie zapožičať kontajner bezplatne. Občan si rieši odvoz a uloženie na
skládku samostatne. Evidencia každého, kto odpad
odovzdá na zbernom dvore je prísne kontrolovaná, aby
bol vývoz efektívny a spravodlivý pre každého. Samozrejme tento odpad je zvlášť spoplatnený a vždy sa váži,
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• polystyrén nie je to isté ako styrodur – ide o dve rôzne
zložky odpadu, ktoré je nutné aj pri odovzdávaní na
zbernom dvore rozlišovať. Preto žiadame občanov, aby
odovzdávali na zberný dvor zvlášť oddelené tieto dve
zložky odpadu vždy očistené od ďalších nečistôt. Obe
tieto zložky odpadu je možné uložiť IBA na zberný dvor,
z domácnosti vyvezený nebude,
• okrem iného pravidelne prebieha zber skla – aj touto
cestou chceme opakovane občanov požiadať, aby do
nádob určených na sklo – tzv. zvonov umiestňovali len
fľaše, poháre príp. sklo, ktoré je možné do tejto nádoby uložiť - zmestiť, aby neopierali celé sklenené tabule
o zvony – na sklenené tabule je určené zberové miesto – zberný dvor, ktoré Vám veľké sklo odoberie bezplatne,
• opakovane prichádza otázka zo strany občanov
ohľadne kovošrotu a kovového odpadu. Obec Jacovce
nie je oprávnená s týmto typom odpadu nakladať. Čiže
na území obce Jacovce ho nie je možné odovzdať,
• tento rok bude zabezpečená pre občanov kompostovaná zemina, ktorú si budú môcť občania odobrať
na vopred určenom mieste. O termíne, kedy to bude
možné, budú občania oboznámení prostredníctvom
obecného rozhlasu a informáciou na webovej stránke
obce.
Väčšina z týchto jednoduchých pravidiel je v našej obci
dobre známa už roky, ale z nejakého neznámeho dôvodu sa
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opakovane stáva, že sa nerešpektujú v plnej miere. Následne
je obec nútená zvyšovať poplatky za likvidáciu odpadu, aby
s ním mohla zákonným spôsobom nakladať a ktorého stále
pribúda.
Na záver by sme chceli apelovať na občanov, aby nevytvárali
čierne skládky napr. ako je to stále viac vidieť v okolí
vodného toku, lesa, či popri cestách na poliach, pretože tým
len prispievajú k zaťaženiu životného prostredia a takéto
uvažovanie je cestou bez rešpektu k budúcim generáciám.
V neposlednom rade tak prispievame aj k zaťaženiu
obecného rozpočtu, pretože takýto odpad potom musí obec
likvidovať a v konečnom dôsledku si to zaplatíme všetci,
pričom namiesto týchto nákladov by sme mohli finančné
prostriedky presunúť na dôležitejšie objekty a projekty
v našej obci. Obec sa snaží urobiť všetko pre to, aby sa
povedomie občanov ohľadne separovania a odovzdávania
odpadu skvalitnilo, no napriek tomu obec Jacovce
k minulému roku spolu ako celok vytriedila niečo málo cez
50%, čo je veľmi málo a týmto trendom budú poplatky za
vývoz odpadu do budúcna iba rásť. Pritom hodiť odpad do
správneho odpadkového koša nestojí až takú veľkú námahu
nikoho z nás.
Správnym znakom, ako si ľahko sami overíme, či sme
dostatočne disciplinovaní v otázke separovania je fakt, že
zmesový komunálny odpad v domácnosti takmer zanikne,
pretože minimálne 80% – 90 % domáceho odpadu vieme
vyseparovať a zistíme, že vlastne do povestnej čiernej
nádoby na zmesový komunálny odpad ani nemáme čo
hodiť. Je potrebné len jediné - chcieť.
(HK)

VÝRUB DREVÍN – MOŽNO STE NETUŠILI
Možno niektorí ľudia ani netušia, že existuje také niečo ako je
povolenie na výrub stromu resp. dreviny. A je úplne jedno, či sa
tento strom, alebo ker nachádza v ich súkromnej záhrade alebo
vo verejnom priestranstve. Na oba takého výruby je potrebné
povolenie obce – tzv. rozhodnutie, ktoré sa riadi zákonom
č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny a zákonom č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní. Výsledkom tohto konania je rozhodnutie
o výrube s určením podmienok na jeho uskutočnenie. Žiadosť
sa podáva na obecnom úrade, je spoplatnená sumou 10 eur
pre fyzickú osobu. Tieto pravidlá platia pri výrube v intraviláne.
Povolenie na výrub stromov je potrebné ak:

• ide o drevinu rastúcu v inom území (podľa listu vlastníctva) ako je záhrada alebo ovocný sad meranej vo
výške 130 cm nad zemou s obvodom kmeňa do 40 cm
alebo do 10 m2 krovia.

• ide o drevinu rastúcu v záhrade alebo ovocnom sade
(podľa listu vlastníctva) meranej vo výške 130 cm nad zemou s obvodom kmeňa nad 80 cm a viac alebo nad 20 m2
krovia,
• ide o drevinu rastúcu v inom území (podľa listu vlastníctva) ako je záhrada alebo ovocný sad meranej vo výške 130
cm nad zemou s obvodom kmeňa nad 40 cm alebo nad
10 m2 krovia.
Naopak rozhodnutie o výrube nie je potrebné ak:
• ide o obnovu produkčných ovocných drevín, avšak iba na
účely výsadby nových ovocných drevín uskutočnených
do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
• ide o drevinu rastúcu v záhrade alebo ovocnom sade
(podľa listu vlastníctva) meranej vo výške 130 cm nad zemou s obvodom kmeňa do 80 cm a viac alebo do 20 m2
krovia,

Aj samotný výrub má pravidlá, kedy je možné ho zrealizovať.
Výrub vykonávame vždy od 1. októbra do 31. marca v roku,
naopak rez konárov do priemeru 5 cm robíme v čase
od 1. apríla do 30. septembra.
Na výrub dreviny je potrebné uviesť odôvodnenie prečo
potrebujeme drevinu spíliť. Rovnako tak je k žiadosti
potrebná fotodokumentácia predmetnej dreviny.
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Medzi najčastejšie príčiny spílenia patrí zlý zdravotný stav
alebo prekážka v stavbe.
V rozhodnutí o výrube obec vždy určí žiadateľovi
náhradnú výsadbu. Výrub dreviny je možné vykonať až
po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, t. j. 15 dní
po doručení rozhodnutia, ak sa adresát dopredu nevzdá
opravných prostriedkov k takémuto rozhodnutiu, v laickej
reči povedané, vzdá sa odvolania – vtedy rozhodnutie
nadobudne právoplatnosť dňom vzdania sa odvolania
účastníka konania.
Ak hrozí škoda na majetku alebo zdraví človeka, vtedy nie
je potrebné povolenie. Je ale nutné najneskôr do 5 dní od
výrubu upovedomiť obecný úrad o výrube. Takýto výrub
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musí byť zdokumentovaný a musí byť zrejmé, že bol nutný.
Takýto výrub je podmienený nepredvídateľnou udalosťou
nezávislou od ľudskej vôle, ide najmä o úder blesku, povodeň,
smršť alebo o suché a odumreté stromy. Za nelegálny výrub
možno uložiť nemalú pokutu, dokonca sa takýmto konaním
dopúšťa vinník trestného činu.
Niekedy sa objaví žiadosť občana na výrub vo verejnej
zeleni – nie na jeho pozemku, ale na pozemku, ktorý patrí
obci. Tu platia rovnaké pravidlá pre povoľovanie výrubu.
Obec nie je oprávnená vydávať rozhodnutia o výrube na
lesných pozemkoch.
(HK)

Z pierka eRka
V poslednom, vianočnom vydaní Jacovského hlásnika, sme
Vás v závere nášho príspevku pozývali spríjemniť si vianočné
sviatky Jasličkovou pobožnosťou a prijatím koledníkov
Dobrej Noviny. Preto sa Vám na úvod tohto vydania chceme
poďakovať, že ste prijali naše pozvanie a prišli si na prvý
sviatok vianočný do miestneho kostola pozrieť a vypočuť
deťmi a mladými hraný príbeh o narodení Ježiška s názvom:
Františkov dar. Koledníci, ktorí na druhý sviatok vianočný
ohlasovali radostnú zvesť o narodení Ježiška, navštívili 56
domov a vďaka štedrosti obyvateľov našej obce vyzbierali
2 308,–€, ktoré pomôžu deťom v afrických krajinách. Veľká
vďaka za vaše otvorené dvere i srdcia a štedrosť!
Počas ohlasovania Dobrej Noviny sme zavítali i do Zariadenia
sociálnych služieb sv. Marty v Jacovciach, v ktorom sme
potešili jeho obyvateľov našimi básňami a piesňami
o Ježiškovi.
Avšak ešte pred samotnou oslavou Vianoc sme sa na príchod
malého Ježiška mohli lepšie pripraviť vďaka adventnej hre.
Počas nej mali všetci zapojení možnosť viac sa zoznamovať
so Svätým písmom a plniť rôzne zaujímavé úlohy. Ako
odmenu získavali postupne kúsky obrázka, z ktorého si
nakoniec vyskladali žiarivé jasličky s Ježiškom obklopeným
anjelmi a zvieratkami.
V mesiaci december sme ešte stihli absolvovať zimnú eRko
víkendovku v Diecéznom pastoračnom centre v Nitre.
Spríjemnili sme si tým práve prebiehajúci adventný čas,
navštívili adventné mestečko v priestoroch nitrianskeho
hradu, vianočné trhy v meste a odniesli si domov
i požehnanie z vysielacej svätej omše určenej pre koledníkov
Dobrej Noviny.
Nový rok 2020 pre nás v eRku znamenal, po vianočnej
prestávke, opäť spustenie" tradičných sobotných eRko
"

stretiek v našej klubovni. V januári aj vo februári sme sa
s deťmi venovali téme hRdina v rodine, čím sme nielen
rozvíjali ročnú tému v eRku, ktorou je práve motto: Aj ty
hRdinom, ale zameriavali sme sa i na naše rodiny, na to, kto
je pre nás hrdinom v našej rodine a ako môžem byť ja sám
hrdinom pre svojich blízkych a svoje okolie.
Záver mesiaca február patril oslave eRko narodenín.
Tento rok sme si na slávnostnej torte, ktorú sme dostali
ako darček od p. starostu a jeho manželky, našli už číslo
21. Narodeninovej párty sa zúčastnilo 31 eRkárov, detí
i animátorov, ktorí nedeľné popoludnie strávili na tanečnom
parkete a venovali sa súťažným aktivitám. Samozrejme,
nechýbala ani modlitba, v ktorej sme ďakovali Bohu za
21 rokov života eRka v Jacovciach a prosili Ho o ďalšie
požehnanie a milosti, o vzrastajúci počet detí na akciách
a obetavých animátorov. Veríme, že v aspoň takomto
početnom spoločenstve a skvelej atmosfére sa stretneme
i na ďalších narodeninách eRka.
Aj tento rok, aj keď trošku s „korona komplikáciami“,
prebehla Pôstna hra, ktorej cieľom bolo pomôcť deťom
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hlbšie a aktívnejšie prežiť pôstne obdobie. Deti dostávali
každý týždeň čistú pohľadnicu, na ktorú mali prilepiť
vylúštené názvy Ovocia Ducha Svätého ako napríklad láska, trpezlivosť, pokoj, radosť… a v tomto duchu robiť celý
týždeň dobré skutky. Tie tam potom tiež zapísali a takúto
krásnu pohľadnicu následne vhodili do špeciálnej pôstnej
schránky. Za odmenu, že na sebe počas celého pôstu
pracovali, dostali odmenu z rúk nášho pána farára.
Na začiatku pôstneho obdobia, ešte pred vypuknutím
karantény, sme stihli mať v miestnom kostole detskú
krížovú cestu. Deň pred ňou sme s deťmi v rámci tvorivého
stretka pripravili jednotlivé zastavenia krížovej cesty, ktoré
sme maľovali na papierové taniere a na druhý deň sme sa
ju spoločne pomodlili na pobožnosti. Ďakujeme všetkým
deťom, ktoré si našli čas a prišli prežiť nedeľné popoludnie
stíšením sa a zamýšľaním nad Ježišovým utrpením.
Následne sme kvôli krízovej situácií vo svete nemali žiadne
spoločné eRko aktivity. No v mesiaci máj sme sa ako eRko

Jacovce zapojili do celoslovenskej kampane s názvom
MINIdigi, čo je vlastne nová forma tradičnej akcie - Vypni
telku, zapni seba! eRkári, pripravujúci túto kampaň, sa
chceli už viac zamerať na všetky digitálne technológie,
ktoré momentálne deti veľmi ovplyvňujú a prostredníctvom
bohatého výberu aktivít a obmedzovaním času stráveného
za displejmi“ učiť deti miernosti a zodpovednosti vo vzťahu
"k týmto výdobytkom. Do programu MINIdigi sa zapojilo
16 malých i veľkých eRkárov, ktorí sa učili počas celého
týždňa minimalizovať čas strávený pri mobiloch, počítačoch,
tabletoch… plnením rôznych tvorivých, športových
a oddychových aktivít. Všetkým zapojeným patrí veľká vďaka
za ochotu a obetavosť pri zdolávaní samých seba“.
Veríme, že letné mesiace budú už na" eRko aktivity bohatšie
a my sa budeme môcť tešiť z radostného spoločenstva detí
a animátorov na rôznych eRko akciách.
Za eRko v Jacovciach,
Dagmara Beňová a Janka Bošanská

ZO ŽIVOTA ZARIADENIA SV. MARTY
Hovorí sa, že kríza naše hodnoty
a putá otestuje: niekto hľadá vinníkov,
iní v zastavení života otestujú
a prehodnotia svoje zaužívané zvyky.
Kríza nás vždy ovplyvní. Naučili sme sa
nosiť rúška, sledujeme opatrenia vlády,
rodičov cez telefón učíme používať
Skype, aby sme sa nielen počuli, ale
aj videli, zisťujeme, ako veľmi nám
chyba rodina, priatelia, vnúčatá,
deti, viac cítime potrebu pomáhať
a samozrejme, že si aj poplačeme. Život
neskončil, možno začal inak, ako sme
boli zvyknutí.
V
krátkom
zhodnotení
Vám
predstavíme aktivity, ktoré naši seniori
zvládli bravúrne, za čo im a tiež našim
zamestnancom patrí veľká vďaka.
Medzi posledné spoločné stretnutia
v zariadení sociálnych služieb sv.
Marty sa uskutočnilo podujatie
„Pochovávanie basy“ v mesiaci február
2020. Program pripravili obyvatelia
Jacoviec z Jednoty dôchodcov
Slovenska za prítomnosti nášho
pána starostu Jaroslava Božika a pani
Bošanskej, za čo všetkým patrí veľké
ďakujeme.
Preventívne opatrenia a obmedzenia
zasiahli nás všetkých. V každodennom
živote sme museli improvizovať,
nenaučení na život v izolácii
a v uzatvorenom priestore nášho
zariadenia.
Pán MUDr. Viglaský aj napriek
komplikovaným podmienkam sa
príkladne staral o našich prijímateľov
a svojimi pracovnými návštevami
často zmiernil smútok a žiaľ našim
obyvateľom.

Veľkonočné sviatky boli najnáročnejším obdobím na zvládnutie emócií
a citov. Zamestnanci sa stali jediní
„príbuzní“ v tomto sviatočnom čase.
Jednoduchou výzdobou a skladbou
aktivít sme pripomenuli seniorom čas
sviatkov.
Pravidelné aktivity, ako stavanie mája
s veselicou, dňa matiek a mnoho iných
spoločných aktivít narušila pandémia,
a preto sme si ich v tomto roku neužili.
Poďakovanie patrí tiež sponzorom,
ktorí nám nezištne darovali rúška,
štíty, obleky, dezinfekčné prostriedky,
komunikačnú techniku. Ďakujeme
Vám, že ste na nás nezabudli.
Zmenil sa režim našich zamestnancov
a tiež aj život v zariadení. Teraz je
to hlavne o komunikácii. Pripravili
sme krízové plány a každé ráno sa
venujeme pozitívnym a negatívnym
veciam. Komunikácia je na prvom
mieste. Porady mávame cez video
hovory. Naši prijímatelia majú tiež túto
možnosť a s radosťou ju aj využívajú
pri komunikácii s príbuznými. Technika
sa stala našim komunikačným

prostriedkom s vonkajším svetom.
Dávali sme si väčší pozor na seba, na
prijímateľov, sledovali sme príbuzných
a najviac masmédia, aké správy nám
prinesie každý nový deň, kedy sa už
táto samota skončí.
V priebehu mesiaca máj sme boli
všetci – zamestnanci aj prijímatelia
otestovaní na COVID-19 s negatívnym
výsledkom. Tejto správe sme sa najviac
potešili.
A tu treba znova poďakovať za
mimoriadnu
disciplínu
našim
prijímateľom
sociálnych
služieb,
zamestnancom a v neposlednom rade
príbuzným, ktorí pochopili naliehavosť
opatrení. Patrí Vám veľká vďaka.
Dostali sme všetci veľmi dôležitú
životnú lekciu, ktorá je neoceniteľná –
musíme si pomáhať a to je dobrá škola
do života. Máme jedinečnú šancu
túto príležitosť využiť – dať rodinné
šťastie na prvé miesto, pred všetkým
ostatným. Možno sme niečo zameškali,
prichádza čas to všetko dobehnúť.
Mgr. Juraj Géczy, riaditeľ
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KRÁSNE CHVÍLE…
Dlho som premýšľala nad názvom príspevku o našej školičke.
Rozhodla som sa pre dve jednoduché slová. Krásne chvíle…
Asi na prvý pohľad ste sa aj vy, milí čitatelia, pozastavili nad
týmto názvom. Veď celá naša spoločnosť prežíva už štvrtý
mesiac náročné obdobie. Ale možno práve toto obdobie nás
priviedlo k uvedomeniu si toho, čo je pre nás naozaj dôležité,
čo nám naozaj v živote chýba, čo nás napĺňa. V domácom
prostredí sme si spomínali na krásne chvíle s našimi
kamarátmi, spolužiakmi v škole i mimo nej a uvedomili
sme si, že nám vlastne tá naša škola naozaj chýba. Zároveň
sme si ale uvedomili, ako málo času sme trávili so svojimi
najbližšími a tento čas nám dal možnosť to napraviť. Tešíme
sa, že s pribúdajúcimi slnečnými lúčmi pribúdajú aj možnosti
sa znovu stretať a vrátiť sa k našim kamarátom, k našim
záujmovým činnostiam.
Ešte pred uzatvorením našej školy sme stihli na našej škole
privítať spisovateľku Zdenku Lacikovú, ktorá pochádza
z Prašíc. Poznáme ju ako autorku bájí a povestí, ktoré
prebásnila, ale aj autorku vlastných básní. Na besede
sa zúčastnili žiaci 4., 5., 6. ročníka. Najskôr nám autorka
porozprávala o svojich literárnych začiatkoch, odpovedala
na zvedavé otázky žiakov a potom sa venovali rozdávaniu
autogramov, svojich fotografií a predaju kníh.
Literárna súťaž Slovenskej pošty bola posledná, ktorú sme
robili, tvorili listy dospelým, ale už sme ju nestihli odoslať,
keďže listy mali byť napísané rukou. Ponúkame vám ale
najlepšie výtvory, zamyslenia našich žiakov, ktorí vo svojich
listoch napísali o svojich každodenných problémoch, o tom,
ako by riešili to, čo ich trápi.

Môj milý dospelý,
rada by som, pokiaľ by sme nateraz odložili všetky formality
stranou a rozprávali sa ako starí známi. Určite by si ma vedel
opísať ako obyčajné dievča z dediny, ktoré si práve prechádza
pubertou a od radosti nevie čo so sebou… Možno je to tak
trochu pravda, no som si istá, že rovnako ako všetky deti
navôkol, nie som obyčajná. Mladí ľudia v mojom veku sú
stále ešte nepoznačení tým pravým svetom, nevedia čoho
všetkého je svet schopný… A možno práve preto vnímame
svet úplne inak ako dospelí. Úprimne, mohla by som práve
porovnať Malého Princa, ktorého sme pred nedávnom čítali
ako povinnú literatúru, s tým, ako to funguje u mladých.
Malý Princ mal vlastne v niečom pravdu. Len deti jediné
vedia, čo hľadajú… určite vedel, čo hovorí. My starší už žiaľ,
zapadáme do rovnakých koľají ako všetci dospelí navôkol.
Čím sme starší, tým viac sa chceme podobať dospelým, tým
rýchlejšie chceme dospieť. Svet dnešnej mládeže sa začína
za sklenenými obrazovkami našich telefónov, poprípade
počítačov. Namiesto toho, aby sme v skutočnosti išli von
a prezreli si, čo ešte z našej prírody zostalo, sledujeme jej
pozostatky na fotkách ľudí, ktorí sa tvária, že naša Zem je
v poriadku. Keď si prezerám tie fotky, mám v hlave iba jednu
vetu, ktorú som raz čítala v jednej knihe. Ľudia začali žiť na
Zemi, namiesto so Zemou. Myslím, že táto veta nepotrebuje
ani komentár… Často sa zamýšľam nad myšlienkou, či tento
svet je to, čo chceme. A či si aj to málo, čo nám zostalo, už
vôbec zaslúžime… Nad týmito dvoma otázkami by sa dalo
polemizovať hodiny. Stále však až príliš naivne dúfam, že
práve my sme tá generácia, ktorá napraví všetky škody, čo
sme ako spoločenstvo narobili. Naivné? Áno, ja viem… Práve
preto by som svoje posledné slová chcela venovať tebe,
milý dospelý. Že aj keď možno pre teba tvoj svet je plný
povinností a strastí, mal si detstvo, ktoré už nikdy nikto mať
nebude. Tebou sa skončilo to tvoje pekné a nami začala nová
etapa nášho pekného.
S pozdravom Andrea Zubatá, 8. A

List, ktorý možno zmení dnešný svet
Milý človek, ktorý už sfúkol osemnásť sviečok na svojej torte,
chcem Ti napísať list, v ktorom Ti porozprávam o dnešnom
svete.
Dnešný svet je taký, že ľudia počúvnu len rady od vyššie
postavených ľudí, nielen vekovo, ale aj popularitou
a bohatstvom. Áno, dnešný svet je už taký. Len lesk
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všemocných peňazí dokáže to, čo sa volá korupcia, čiže
úplatok. Väčšine ľudí je úplne jedno, či je nápad rozumný, im
ide len o úplatok, o peniaze. Síce sa vraví, že pravda víťazí, ale
pravda chce čas. A my už veľa času, povedzme si na rovinu,
nemáme. Všade sú odpadky, či už odpad obsahuje plast
alebo sklo, ničí okolitý svet, svet, v ktorom žijeme nielen
my, ale aj rôzne živočíchy. V minulosti veľkému množstvu
živočíchov hrozilo vyhynutie, pretože ľudia na ne nebrali
ohľad a neberú ani dnes.
Bolo im jedno, či je to slon, ktorého druh už takmer vo voľnej
prírode nenájdete. Oni to robili a niektorí to aj robia len
pre peniaze, pre tie kly, ktoré majú pre slona nevyčísliteľnú
hodnotu. Slon sa nimi bráni, lenže človek ho zabije, človek
mu vezme jeho pýchu, predá ju a má peniaze. Kupujúci sa
nepýta, prečo ten dotyčný slonovi mohutné kly vzal, on
hľadí len na seba, pretože on ich k životu vôbec nepotrebuje.
Jemu sa mu budú skvieť ako trofej na stene plnej ďalších
podobných vecí. Väčšina ľudí stále myslí len a len na seba.
Toto je jednoducho dnešný svet v ktorom žijem, resp.
žijeme. Teraz už je neskoro, nikto nenavráti lúky plné kvetov,
tancujúcich motýľov a bzučiaceho včelieho národa. Ľudia
všetko zničili len a len pre peniaze a kŕmia svoju chamtivú
dušu. Peniaze sú im cennejšie než rodina.
Snívam si sen. Tento sen si nosím v pamäti už veľmi dlho.
Obsahom tohto sna, ktorý snívam, je, aby sa ľudia zmenili.
Zmenili k lepšiemu. Už sa nechcem pozerať na vyťaté
dažďové pralesy, znečistené moria a oceány len vinou
človeka. Pevne verím, že nesnívam tento sen sama.
Ale ja nemám také postavenie, aby som toto mohla zmeniť.
Preto Ťa milý dospelý z celého môjho
srdca prosím, aby si mi pomohol
všetku svetovú stratu naspäť vrátiť.
Ale v dnešnom svete sa budeme
musieť naozaj posnažiť. Pevne dúfam,
že čoskoro sa tento môj sen zmení na
skutočnosť. Ďakujem, že si tento list
dočítal až dokonca.
Zo srdca Vám vrelo ďakuje
Lenka Macková, 7. A

Veľmi nás mrzí, že sme spolu nestrávili druhú májovú nedeľu,
že sme vám, milé mamičky a babičky nemohli predviesť svoje
pripravené vystúpenie. Dovoľte nám, aby sme aspoň malými
zamysleniami dokázali, ako si vás vážime a máme vás radi.
Drahá mama, od malička na tebe obdivujem tvoje
odhodlanie. Vždy si dokázala uskutočniť všetko, čo si si
zaumienila. Aj vo chvíli, kedy sa zdá, že život už horší byť
nemôže, ty si verila, že to všetko prejde. Postavila si sa tomu
ako hrdinka a zdolala každú prekážku. Vždy, keď si sa ocitla
na zemi, tak si sa s úsmevom na tvári postavila opäť na nohy.
Popri tom všetkom si pomáhala aj iným, aj keď ty sama si
nevládala. Preto som sa snažil byť ako ty. Dávať si jasné ciele
v živote a snažiť sa ich splniť. Neviem slovami opísať to, aká si
pre mňa dôležitá. Neexistujú slová, ktoré by vyjadrili to, aká si
úžasná a ako veľa pre mňa znamenáš. Milá, láskavá, priateľská,
obetavá. To sú slabé slová. Nikdy ti ani len z malilinkej časti
nevrátim to, čo si obetovala ty pre mňa. Všetky tie moje
maniere, nálady, puberta, prebdené noci, sklamania, keď
som zlyhal. Napriek všetkému si ma vždy milovala tou tvojou
nekonečnou láskou. Toľko lásky, čo si mne, môjmu bratovi
a ocinovi dávala, nie je ani na celom svete.
Lukáš Bago, 9. A

Moja babka, mám ju veľmi rád, nevymenil by som ju nikdy
a za nič. A aj ona mi dáva všetky tie pocity čo mamina. Som
rád, že ma podporuje, najmä v škole, ale aj v tenise. A ešte jej
ďakujem za to, že keď mamina s nami nie je, tak nás postráži.
Ďakujem Ti babka za všetko to, čo mi dávaš a robíš pre mňa.
Matteo Massi 5. A

Milá mamina,
Ty si tá najdôležitejšia osoba v mojom živote. Si pri mne od
mojich prvých krokov. Viem, že si na mňa dlho čakala, preto
dúfam, že úlohu tvojej dcéry zvládam podľa tvojich predstáv
(aspoň väčšinou).
Naučila si ma byť silnou a nevzdávať sa ani v tých najťažších
chvíľach. Tebe život neustále pripravuje prekážky a ja veľmi
obdivujem, ako ich prekonáš a ideš ďalej každý jeden raz.
Akási Wonder Woman ti nesiaha ani po členky. Si tá pravá
superhrdinka.
Terézia Babulicová, 8. A

Mojim mamičkám…
Keď sa dieťa narodí, rodičia mu vyberú meno. A potom je to
zvyčajne mama, ktorá vyberá krstnú mamu pre dieťa. Tak aj
moja mama vybrala mne krstnú mamu, svoju sestru. Ja mám
vlastne tri matky. Prvá ma porodila. Druhá zobrala na seba
tú povinnosť, že bude moja druhá mama. A tá tretia, ktorá
tieto dve tak úžasne vychovala. Preto v tento deň patrí vďaka
všetkým trom.
Ja viem, že niekedy sa chovám ako také malé mačiatko. Len
prskám a vyťahujem pazúriky. Samozrejme sa mi nič nepáči.
Tiež frflem a tvárim sa otrávene. Ja to viem.
Preto Vám chcem poďakovať…
Za Vašu trpezlivosť, ktorú so mnou máte. Za snahu, že aj
napriek môjmu vzdoru ma chcete naučiť novým veciam.
Za vieru, ktorú do mňa vkladáte. Za odhodlanie to so mnou
nevzdať. Za slzy, ktoré vynárate, keď zdieľate so mnou môj
úspech. Za prebdené noci, keď bolo treba pri mne stáť. Za
úsmev, ktorý potrebujem vidieť, aby som vedela, že je všetko
v poriadku. Viem, že som veľmi veľa vecí nespomenula, ale
verte, že som Vám aj za tie nespomenuté neskutočne vďačná.
Preto moje najúžasnejšie mamičky na celkom svete Vám
ďakujem. Ďakujem Vám za to, že som Vaša a vy ste moje,
moje mamy.
Vivien Kristína Kretíková, 5. B

Čo bude ďalej?
To je otázka, ktorú si kladieme všetci, deti, dospelí… Ako
dlho to bude trvať? Zvládneme to? Nikto z nás nevidí do
budúcnosti a môžeme sa poučiť z minulosti. Tak len na záver:
„Začnite robiť to, čo je nutné, potom to, čo je možné
a odrazu zistíte, že dokážete nemožné,“
sv. František z Asisi.
Nie panika, ale prevencia.
Nie hrdinstvo, ale pokora.
Nie sebeckosť, ale súdržnosť.
Nie ľahostajnosť, ale pomoc.
Nie nenávisť, ale ľudskosť.
Nie peniaze, ale zdravie.
Zo srdca všetko dobré prajú učitelia a žiaci ZŠ Jacovce.
Mgr. Emília Polonská
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VÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA OBCE JACOVCE

Kultúrna akcia „Vítanie detí do života“ má v našej obci už
bohatú tradíciu a ani tento rok sme nezabudli na detičky
narodené v roku 2019. V sobotu 8. februára 2020 sa
zasadačka obecného úradu zaplnila „džavotom“ malých
detí - nových občanov našej obce. Narodenie dieťatka je
najsilnejším okamihom v živote rodičov, radostnou chvíľou
pre celú rodinu a taktiež významná udalosť pre obec.
Atmosféru slávnosti na úvod nášho stretnutia obohatili
kultúrnym programom dievčatká zo základnej školy.

Po programe mal krátky príhovor starosta obce a v ňom
vyzdvihol silu rodiny a pocit šťastia, keď sa v rodine narodí
bábätko. Detičkám a ich rodičom zaželal veľa zdravia, šťastia,
lásky a krásny spoločný život. Nasledoval podpis rodičov do
pamätnej knihy, odovzdanie darčekov a pamätných listov.
Rodičom aj touto cestou prajeme veľa šťastia, rodinnej
pohody a trpezlivosti pri výchove svojich detí. Nech sú
zdravé, silné a prežívajú radostné detstvo v kruhu svojich
najbližších.
(ZB)

FAŠIANGY 2020
Dňa 22. februára 2020 sme pripravili v priestoroch jedálne školského klubu detí pri ZŠ
v Jacovciach pre našich obyvateľov tradičné Fašiangové posedenie. Keďže v obci aktívne
pracuje základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska, fašiangový program
pripravili práve členovia klubu. Na úvod posedenia všetci prítomní mohli zažiť atmosféru
fašiangových zvykov na dedine. Vtipnými básňami a piesňami priblížili sviatky hojnosti
a koniec fašiangov. Šikovné členky Jednoty dôchodcov dokonca pripravili aj fašiangové
pohostenie – fánky. Počúvajúc veselé piesne si obyvatelia posedeli v príjemnej atmosfére,
pohostili sa fánkami, ale aj dobrým vínkom. O hudbu na počúvanie aj do tanca bolo
postarané, len tanečníkov na parkete bolo veru málo. A keďže fašiangy sú spojené aj
s tradíciou masiek, nemohli masky chýbať ani na našom posedení. A bolo ich veru dosť.
Po sále sa prechádzala smrťka spolu s pirátom, väzeň s čarodejnicou, lyžiarka, vodník
s bosorkou, stará babka s jahodou a citrónom, kovboj, šašo, domina ako aj očarujúca
tanečnica Carmen. Prítomní diváci si pozorne prezreli každú masku a hodnotili. Zlatým
klincom posedenia však bolo pochovávanie basy, ktoré začalo tradičným príhovorom
„farára“, ktorý pospomínal na všetko žartovné, čo sa v obci počas roka udialo a spoločne
s ostatnými sa rozlúčil so starou basou a uložili ju na odpočinok až do Veľkej noci. Naše
poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim členom Jednoty dôchodcov Slovenska. Spolu
sme prežili príjemné chvíle a oslávili najveselšie sviatky roka, na ktoré budú všetci tí, ktorí
sa posedenia zúčastnili, ešte dlho spomínať.
(ZB)
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AKO ĎALEJ S KULTÚROU A ŠPORTOM V OBCI?
V I. polroku 2020 sme pre občanov mali pripravené rôzne
kultúrno – športové akcie. Ale prišla pandémia COVID–19
a akcie sa postupne rušili. Keďže sa opatrenia začínajú
uvoľňovať, aj v našej obci začneme s kultúrnymi a športovými
akciami.

• Hodová slávnosť v tomto roku bude bez tanečnej
zábavy. Všetky vekové kategórie, nielen mladšie
a staršie deti, sa však budú môcť vyšantiť na kolotočoch, ktoré prídu už začiatkom mesiaca júl a budú
pripravené v priestoroch ZŠ s MŠ,

• futbalové
ihrisko
TJ
Družstevník
Jacovce
4. júl od 16,00 hod. priateľský futbalový zápas
starí páni – odchovanci Jacovce,
• 5. júl 2020 o 17,00 hod. priateľský futbalový zápas
A - mužstvo TJ Jacovce – Slovan Bojná,
• 29.
august
2020
futbalové
ihrisko
TJ
Družstevník Jacovce športová akcia pre deti:
Športovo – zábavné hry pre veľkých a malých.
Začiatok o 16,00 hodine.
(ZB)

MARIÁŠOVÝ TURNAJ – XI. ROČNÍK
Mariášový turnaj je podujatie, ktoré
sa v našej obci teší veľkej obľube.
Podujatie organizuje p. Emil Šatan.
Práve vďaka jeho entuziazmu sa tento
rok priaznivci obľúbenej kartovej
hry stretli v zasadačke účelového
zariadenia dňa 1. februára už na XI.
ročníku. Napriek jeho snahe, aby sa
turnaja zúčastnilo čo najviac domácich
hráčov, musel prizvať aj mariášistov
z okolitých obcí. Po prezentácií hráčov
sa hra mohla začať. Hralo 15 hráčov, 5
kôl po 50 minút. Medzi jednotlivými
kolami mali hráči prestávky, počas
ktorých sa mohli občerstviť. Víťazom
turnaja sa stal p. Ján Bago, ktorý sa stal
víťazom už tretíkrát za sebou. Druhé
miesto obsadil p. Róbert Mruz a na
treťom miesto sa umiestnil p. Ivan
Kűrty. Z celkového počtu 15 hráčov

bolo 7 domácich a 8 hráčov z okolia.
Tešiť nás môže tá skutočnosť, že na
prvom a druhom mieste sa umiestnili
domáci hráči. Aj napriek snahe
hlavného organizátora však domácich
mariášistov nepribúda, práve opak
je pravdou. Partiu mariášistov treba
omladiť, možno túto „pánsku“ hru
mladí nevedia, alebo nie je záujem.
Je to na škodu a zdá sa, že hra mariáš

postupne odchádza do zabudnutia.
Aj keď je pravda, že mariáš je hra,
ktorej sa venujú skôr starší ľudia. Cesta
k mariášu je veľmi jednoduchá – pokiaľ
si chcete zahrať len pre radosť, môže
to byť naozaj aj v „krčme“ s priateľmi,
kde sa stretnete, aby ste si zahrali pre
skrátenie voľných chvíľ a zábavu.
(ZB)
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IX. ROČNÍK MEMORIÁLU ANTONA ŠVECA V STOLNOM TENISE
Obec Jacovce v spolupráci so
stolnotenisovým oddielom TJ Družstevník Jacovce zorganizovali dňa
4. 1. 2020 IX. ročník Memoriálu Antona
Šveca v stolnom tenise registrovaných
hráčov.
Zúčastnilo sa ho spolu 21 hráčov.
Výsledky:
1. miesto: Branislav Andrís, TJ Urmince

2. miesto: Kazemi Sali, TJ Ludanice
3. miesto: Pavol Ďurček, TJ Malé
Bedzany
4. miesto: Kapusta Andrej, TJ Ludanice
Víťazom blahoželáme a ďakujeme
všetkým, ktorí sa turnaja zúčastnili
a ktorí sa podieľali na príprave
a priebehu celej tejto akcie.
PhDr. Imrich Hermann

STOLNÝ TENIS
TJ Družstevník Jacovce A
KSTZ Nitra – 4. liga A, muži – bilancia po
skončení súťaže ročník 2019/2020
Súpiska družstva : Török, Goga I.,
Chrenko, Slovák, Goga Ľ., Gunišová,
Lacika, Bezák, Bajzík, Hermann, Božik,
Ondruška, Čáp, Mikuš.
Vedúcim družstva je PhDr. Imrich
Hermann.
Družstvo obsadilo v tabuľke 5. miesto,
čo mu v reorganizovanej krajskej súťaži
zaručuje účasť aj v budúcom súťažnom
ročníku.

TJ Družstevník Jacovce B
KSST Nitra – 5. liga, Sever – muži –
bilancia po skončení súťaže ročníka
2019/2020
Súpiska družstva : Goga Ľ., Gunišová,
Lacika, Bezák, Bajzík, Hermann, Božik,
Ondruška, Kmeťko, Čáp, Mikuš. Vedúcim
družstva je Martin Bezák.
Družstvo skončilo v tabuľke na
poslednom mieste, čo znamená návrat
do okresnej súťaže mužov pre budúci
súťažný ročník.
Záver sezóny bol poznamenaný
pandémiou a súťaže sa predčasne

skončili dve kolá pred ich dohratím.
Veríme, že budúca sezóna sa úspešne
naštartuje tréningovým procesom,
ktorý plánujeme zahájiť 1. júla 2020
tak, aby sme boli pripravení nastúpiť do
súťaží od septembra 2020.
PhDr. Imrich Hermann

ATK JAVORINA JACOVCE

Rok 2020 začal veľmi optimisticky,
nakoľko návšteva chaty Javorníček
v doline pod Bezovcom bola tradičná
a príjemná v prostredí Medvedej
studienky. Okolie studničky je
upravené a čakal na nás i pohár, ktorý
poslúžil na nabratie vody. Stretnutie
s chatárom bolo srdečné ako po iné
roky.

Počas výročnej schôdze v mesiaci
február turisti zhodnotili uplynulý rok
a plány na rok 2020 boli veľmi odvážne.
V mesiaci jún sme mali v Jacovciach
organizovať Regionálny zraz turistov
z okolia Topoľčian, Partizánskeho
i Bánoviec nad Bebravou.
Nezabudli sme ani na našich oslávencov Karola Šveca a Máriu Švecovú,
ktorým sme popriali zdravie a veľa
šťastia.
Mesiac marec a výskyt koronavírusu
zmenil naše plány nielen ohľadom
zrazu, ale i akcie pešej turistiky
i cykloturistiky do konca mesiaca júna.
Do prírody sme chodili iba ojedinele
a to v skupinkách po dvoch až troch

osobách. Jednoducho nariadenia boli
dané celoštátne a my turisti sme ich
zobrali zodpovedne.
Dúfam, že situácia v druhom polroku
2020 bude pre nás turistov i ostatných
priaznivá a budeme môcť i naďalej
vykonávať športové aktivity ako
doteraz.
Radosť s poznania blízkeho i vzdialenejšieho okolia v nás stále drieme
a svojím prístupom sa o túto radosť
nechceme pripraviť.
Prajem nám všetkým turistom
i ostatným športu chtivým veľa zdravia,
šťastia a optimizmu z nadchádzajúcich
dní.

PANDÉMIA USTUPUJE, DOZREL ČAS NA ŠPORTOVANIE…
Úvodom Vás chcem všetkých veľmi
pekne pozdraviť a popriať všetko dobré.
Tak, ako sa pre väčšinu z nás na niekoľko
mesiacov zastavil život, podobne to
bolo aj v tom futbalovom. Muži odohrali
v jarnej časti iba jeden zápas a po ňom
sa súťaž zastavila kvôli obavám z vírusu
COVID-19 a neskôr sa ukončila. Ostatné
družstva súťaže ani nezačali.

Beáta Minarovičová
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Našťastie sa nám podarilo čas bez futbalu využiť na
vybudovanie automatickej závlahy nášho futbalového
ihriska. Akciu sa podarilo zrealizovať vďaka dotácii zo
Slovenského futbalového zväzu a spoluúčasti obce. Je
to veľký krok k modernizácii a k skvalitneniu podmienok

pre futbal a kvalitu trávnika. Postupným uvoľňovaním
podmienok na športovanie začali s trénovaním všetky
družstva a veríme v skoré začatie súťaží.
Juraj Lacika

PÔSOBENIE V TJ DRUŽSTEVNÍK JACOVCE
Na začiatok by som rád poznamenal, že
sa mi nerozhodovalo ľahko.
Prežil som v Jacovciach doposiaľ svoje
najdlhšie angažmán a vytvoril som si
s hráčmi dobrý vzťah. Počas 5 rokov
som sa snažil naučiť svojich hráčov, že
bez poriadneho tréningu nebudú mať
úspech. Myslím si, že sme prežili spolu
5 úspešných rokov, plných pekných
futbalových zápasov a zostávajú mi
pekné spomienky na toto mužstvo.
Prevzal som takmer vypadávajúce
mužstvo z 5 ligy – západ a musím
povedať, že každú jednu sezónu sme
sa umiestnili v hornej polke tabuľky,
čo ma veľmi teší. Veľmi som oceňoval
prístup hráčov v Jacovciach, lebo všetci
vieme, že Jacovce nesponzoruje žiadny
súkromný podnikateľ.
Touto cestou sa chcem poďakovať
pánovi starostovi Božikovi za to,
s akým odhodlaním a chuťou robí
a podporuje futbal v Jacovciach. Ďalšia
vďaka je osobe, ktorá si myslím, že
jacovskému futbalu bude ešte veľmi

dlho chýbať a to je pán Golešényi. Od
začiatku sme vytvorili dobrú dvojicu,
mohol som sa na neho vždy spoľahnúť.
Podporoval nielen mňa, ale aj celé
mužstvo. Po jeho odchode oceňujem
ochotu a ďakujem za pomoc pri vedení
mužstva Marekovi Dovičinovi, ktorý
patril aj so svojím šikovným synom
k najoddanejším fanúšikom Jacoviec.
Týmto trom ľuďom patrí veľká vďaka
aj za prístup k organizačným veciam,
čo sa týkalo dvoch zápasov, kedy sme
si zmerali sily s prvoligovým mužstvom
a v danom ročníku 2017 aj víťazom
Slovenskej najvyššej futbalovej súťaže
Spartak Trnava. Tieto dva zápasy boli
pre mňa najväčšie úspechy s týmto
mužstvom. Veď kto v Topoľčianskom
okrese môže povedať, že prehral
s víťazom Slovenskej ligy? Ďalej by som
sa chcel poďakovať všetkým úprimným
a prajúcim fanúšikom, ktorý nás verne
podporovali, nielen na domácich
zápasoch, ale aj vonkajších. Dúfam,
že ich náš futbal zabával a priniesol

im nejakú tú emóciu a odreagovanie
sa, však preto sme to aj robili. No
a v neposlednom rade by som chcel
povedať ĎAKUJEM svojim hráčom,
najmä tým, ktorí tam boli so mnou od
začiatku až po koniec. Nesmierne si
vážim vašu spoluprácu a ochotu na
sebe pracovať. Dokázali ste, že tých
hráčov, ktorých na začiatku každý
podceňoval a neveril im, tak že sú to
nakoniec úspešní FUTBALISTI Jacoviec.
Dúfam, že ste pochopili, že každý sa
vie naučiť hrať futbal a každý môže
sláviť úspech, ako sme to aj my robili,
či už v predkolách Slovenského pohára
a dvoch zápasov proti Trnave, alebo
v našej súťaži, kedy sme dokázali
poraziť aj tie najobávanejšie mužstvá.
Prajem Vám, celému vedeniu a celej
obci Jacovce, aby sa Vám aj naďalej
darilo a pripisovali ste si ďalšie góly
a víťazstvá, ale najmä, aby ste sa
tešili z FUTBALU, je to krásny šport.
ĎAKUJEM.
Tréner Roman Jakubička

POĎAKOVANIE
Vážení športoví priatelia,
dovoľte mi vyjadriť poďakovanie za dlhoročnú prácu v našom
futbalovom oddiely dvom osobám: Jozefovi Golešényimu
a Romanovi Jakubičkovi.
Jožko
Golešényi
bol
našim
dlhoročným funkcionárom, ktorý
svojou statočnou prácou dokázal náš
futbalový oddiel rozvíjať a vedel ho
nasmerovať správnym smerom. Hráči
aj vedenie klubu sa mohli vždy na neho
spoľahnúť. Jeho srdce bolo zapálené
pre deti a mládež. Vedel hráčov
podporiť a tak A - mužstvo dokázalo
postúpiť aj do V. ligy. Pracoval aj na zveľadení hracej plochy
ihriska, kosil, polieval, staral sa o občerstvenie pre hráčov.
Odovzdával všetok svoj voľný čas nášmu futbalovému
oddielu. Svojim ľudským prístupom si rozumel s hráčmi aj
trénermi a samozrejme aj s fanúšikmi. Bol vždy takmer na
každom zápase ako vedúci mužstva. Jeho zásluhou sme
sa zúčastňovali medzinárodných mládežníckych turnajov
v Karlových Varoch, Trenčíne a ostatných mládežníckych
turnajov v okrese. Vždy s úsmevom na tvári a s pocitom
z dobre vykonanej práce, sme spolu prežívali úspechy, či
neúspechy našich mužstiev. Aj jeho zásluhou A - mužstvo
odohralo v Slovenskom pohári 2 zápasy proti takému
súperovi ako bol Spartak Trnava. Bol pre náš klub veľkým

prínosom po všetkých stránkach. Rozhodol sa však odísť do
futbalového dôchodku“ a venovať svoj voľný čas rodine.
“
V našom futbalovom klube sa udiala
v mesiaci jún ešte jedna zmena.
Tréner A - mužstva dospelých Roman
Jakubička na vlastnú žiadosť požiadal
o ukončenie spolupráce. Dôvodom
toho bolo jeho rozhodnutie prijať
lukratívnu ponuku z FC Vion
Zlaté Moravce na post trénera
mládežníckeho futbalového mužstva.
Jeho post trénera A - mužstva preberá
od 23. 6. 2020 pán Jozef Ducký.
Chcem preto touto cestou za výbor TJ Družstevník Jacovce
poďakovať pánovi Jakubičkovi za jeho 5 ročnú statočnú
prácu s našimi futbalistami. Tréningov pod jeho vedením
sa zúčastňovalo pravidelne vždy 10 až 12 hráčov a venoval
sa osobitne aj brankárom. Tak ďalej odovzdával svoje
skúsenosti, ktoré nadobudol ako bývalý brankár FC Vion
Zlaté Moravce, v Topoľčanoch a iných mužstvách.
Obom týmto pánom v mene celého výboru TJ Družstevník
Jacovce chcem poďakovať za ich pôsobenie v našom klube
a prajem im veľa pevného zdravia a úspechov do ďalšieho
života.
Jaroslav Božik
predseda TJ Družstevník Jacovce
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POZÝVA VŠETKÝCH
VÁŠNIVÝCH CYKLOTURISTOV
NA 4. ROČNÍK
CYKLISTICKÉHO PODUJATIA
1. AUGUSTA 2020

NEMEČKY
NEMEČK
KYY – DUCHONKA
A – TE
TTESÁRE
SÁRE

ccyklistika
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pre
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icykle: M
MTB
TB a C
CROSSBIKE
ROSSBIKE
povinná
á výbava:: PRILBA
A A DOBRÁ
Á NÁLADA
A
štartt a cieľ:: FC
C PUB
B JACOVCEE
prezentácia:: 9,15
5 hod..
štart:: 10,00
0 hod..
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